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Ngày 23/9/2022, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã tiến hành kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2022 tại UBND huyện Tràng Định. Tham dự kiểm 

tra có các thành viên Tổ công tác tại Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 

29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía UBND huyện Tràng Định có Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên 

môn thuộc UBND huyện Tràng Định. 

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2022 và ý kiến của các thành phần tham dự 

làm việc và ý kiến giải trình của UBND huyện Tràng Định; đồng chí Phạm Hùng 

Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác của Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nghiêm túc, tích cực 

của UBND huyện Tràng Định trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí 

thành phần làm việc đầy đủ theo đúng yêu cầu của Tổ Công tác. UBND huyện 

Tràng Định đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng yêu cầu 

về nội dung, tiến độ. 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức 

nhưng UBND huyện Tràng Định đã rất chủ động, tích cực trong việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao một cách 

bài bản, đồng bộ và đã đạt được những kết quả khả quan. Đã chủ động xây dựng 

Chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho 

các cơ quan, đơn vị thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao 

phụ trách thuộc 03 nhóm nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: kinh tế; văn hóa xã hội; 

quốc phòng, an ninh, tư pháp, đến nay có 01 nhiệm vụ thực hiện đạt và vượt, 03 

nhiệm vụ đạt trên 50% kế hoạch, 11 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện sẽ được 

đánh giá vào cuối năm; trong tổng số 14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã 

hội theo Nghị quyết của HĐND huyện, đến nay có 02 chỉ tiêu đã thực hiện đạt và 

vượt, 04 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 70% kế hoạch, 08 chỉ tiêu đang thực hiện theo 

kế hoạch đề ra, tính toán và đánh giá vào thời điểm cuối năm.  
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Đơn vị đã quyết liệt, đổi mới nội dung, phương thức quản lý, nâng cao chất 

lượng công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn tổ chức bộ máy, nỗ lực, cố gắng hoàn 

thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Trong tổng số 11 nhiệm vụ được Chủ 

tịch UBND tỉnh giao, đã hoàn thành đúng hạn 11/11 nhiệm vụ.  

Đã bám sát các văn bản chỉ đạo, chương trình công tác, kế hoạch của Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung như: tỷ lệ thu 

ngân sách Nhà nước đạt khá (trên 80% dự toán); ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 

thông tin trong các cơ quan, phòng, ban từ huyện đến xã, thị trấn để nâng cao 

năng lực, hiệu quả công tác; công tác cải cách hành chính được quan tâm thực 

hiện, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, trong 9 tháng tổng số thủ tục hành 

chính đã tiếp nhận là 1.163 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ được trả đúng và trước 

hạn, không có hồ sơ chậm hạn; thực hiện rà soát cắt giảm thủ tục hành chính và 

đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định; công tác 

thanh tra, kiểm tra được thực hiện tốt, đã thực hiện 05/06 cuộc thanh tra, kiểm tra 

7/12 đơn vị; có một số đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ như: tổ chức 

chương trình “Cà phê doanh nhân” để gặp gỡ trao đổi, giải quyết các khó khăn 

vướng mắc và thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh; thí điểm chuyển giao 

cho nhân viên Bưu điện huyện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của 8 

phòng, ban tại bộ phận một cửa của huyện. 

2. Hạn chế, vướng mắc 

Chưa tận dụng, khai thác triệt để các tiềm năng lợi thế của huyện để phát 

triển kinh tế - xã hội, như lợi thế về du lịch, công nghiệp, đô thị…; 

Giá trị khối lượng thực hiện một số dự án đầu tư công, tỷ lệ giải ngân thanh 

toán nguồn vốn đạt thấp (đến ngày 10/9/2022 mới đạt 26,7%) so với bình quân 

của tỉnh và chưa đạt theo chỉ đạo tại Quyết định 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 

của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; trong 

đó các Chương trình Mục tiêu quốc gia chưa ghi nhận giải ngân; 

Tiến độ triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, 

nhất là Chương trình Xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạo về đích năm 2022 số 

tiêu chí đạt thấp (xã Quốc Việt đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới, xã Chi Lăng đạt 

9/19 tiêu chí nâng cao); 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 của huyện 

còn thấp so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 

21/6/2022; còn hồ sơ báo chậm hạn trên Cổng dịch vụ công quốc gia do chưa thực 

hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống; 

Trên địa bàn vẫn còn trường hợp người có công là hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

Trang thông tin điện tử của huyện chưa được cập nhật tin, bài thường 

xuyên. 

3. Kiến nghị của Tổ Công tác  

Để tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kết luận, chỉ 
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đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2022, 

Tổ Công tác đề nghị UBND huyện Tràng Định quan tâm thực hiện một số nội 

dung sau:  

(1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với kiểm tra, đôn đốc quyết liệt để 

hoàn thành đạt, vượt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2022. 

(2) Cần bám sát chỉ đạo, định hướng của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã 

hội để có các giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn; chủ động phối hợp chặt 

chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh, tích cực học tập các huyện bạn trong thực hiện 

các nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong chỉ đạo, điều hành cần tiếp tục có 

thêm nhiều sáng kiến, đổi mới, sáng tạo để bứt phá phát triển.  

(3) Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công 

xây dựng kế hoạch thi công, tiến độ thời gian cụ thể theo tuần, tháng nhằm đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hết năm 2022 tỷ lệ giải ngân 

đạt 100% theo yêu cầu. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà 

nước, tăng cường các giải pháp tăng thu, nhất là đối với nguồn thu từ sử dụng đất, 

chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 

2022. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư 

trên địa bàn. 

(4) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình mục 

tiêu quốc gia, nhất là Chương trình Xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết 

năm 2022 đưa xã Quốc Việt về đích nông thôn mới, xã Chi Lăng đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao. 

(5) Quan tâm hơn nữa công tác cải cách hành chính, nghiên cứu có các giải 

pháp nhằm tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, 

thực hiện ngay việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các xã; chỉ 

đạo việc tác nghiệp quy trình giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử và 

dịch vụ công trực tuyến đảm bảo theo đúng quy trình, trong đó chỉ đạo thực hiện 

ngay việc kết thúc các hồ sơ đã hoàn thành nhưng còn báo chậm hạn trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh; tăng cường chuyển đổi số 

trên địa bàn huyện; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin 

điện tử huyện, ứng dụng triệt để phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điện tử từ 

huyện đến xã để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác; quan tâm rà soát các trang 

thiết bị đã trang bị và đầu tư cho bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã để đảm 

bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. 

(6) Tăng cường hơn nữa công tác quản trị nội bộ; quyết liệt, đổi mới nội 

dung, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều 

hành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát chủ đề năm 2022 của tỉnh là “Siết 

chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt 

phá” để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 
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(7) Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện đề án thực hiện sắp xếp tổ 

chức bộ máy giai đoạn 2022-2025 đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.  

4. Về đề xuất, kiến nghị của đơn vị 

(1) Đối với kiến nghị về chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn sau 

khi khảo sát sớm lắp đặt trạm BTS để phủ sóng mạng đến 100% các thôn, bản 

trên địa bàn huyện (Hiện nay huyện Tràng Định còn 41 thôn bản chưa có sóng, 

sóng yếu). 

Nội dung này năm 2022 tỉnh được Bộ Thông tin và Truyên thông hỗ trợ 

kinh phí từ quỹ viễn thông công ích, hiện nay Sở Thông tin và Truyên thông đang 

triển khai thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành phủ sóng. 

(2) Đối với kiến nghị xem xét, đề xuất cho phép kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 sang 

năm 2023. 

Tinh thần chỉ đạo của tỉnh là phấn đấu hết năm 2022 các đơn vị phải hoàn 

thành việc giải ngân đạt 100%, do đó đề nghị huyện cần quyết tâm chỉ đạo thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện căn cứ tình hình thực tiễn huyện có văn bản gửi 

cơ quan có thẩm quyền để được xem xét. 

(3) Các nội dung đề nghị Sở Thông tin và truyền thông: 

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn nghiên cứu bổ sung thêm chức năng 

popup nhắc nhở trước và khi đến hạn xử lý văn bản (nếu văn bản ban hành có để 

thời hạn xử lý) trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice; chỉnh 

sửa tính năng chat nội bộ để dễ dàng sử dụng hơn, nhiều tính năng ưu việt hơn để 

cán bộ công chức không cần phải dùng các phần mềm khác như zalo, gmail…; 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập tin, bài, quản trị 

trang Thông tin điện từ cho Ban Biên tập các xã, thị trấn; 

- Cấp USB chữ ký số cho 40 cá nhân (gồm 39 cá nhân xin cấp mới và 01 cá 

nhân xin cấp lại) trên cơ sở đề xuất của huyện tại văn bản số 

108/VPHĐND&UBND ngày 15/7/2022. 

Các nội dung này Tổ Công tác xin tiếp thu và chuyển tới Sở Thông tin và 

Truyền thông để xem xét, giải quyết. 

(4) Đối với kiến nghị đề nghị Ban Dân tộc tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn 

cụ thể thực hiện một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hiện nay, Ban Dân tộc đã dự thảo xong Hướng dẫn trên và đang xin ý kiến 

các cơ quan, đơn vị có liên quan, Tổ công tác sẽ trao đổi, đôn đốc đơn vị về nội 

dung này. 

(5) Đối với kiến nghị đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xem 

xét sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững. 
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Ngày 22/8/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Hướng 

dẫn số 1494/HD-SLĐTBXH triển khai thực hiện các Dự án thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025 do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tuy nhiên việc cụ 

thể các định mức phải chờ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Tràng 

Định và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC); 

- Các Sở, ngành: KH&ĐT,  

  TC, NV, TP;  LĐ-TBXH, TTTT,  

  Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra  tỉnh; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐDĐ). 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phạm Hùng Trường 
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